Tájékoztató a fogyatékossággal élő (speciális szükségletű) hallgatók
számára
Regisztráció és a regisztráció megújítása a 2017/18-es tanévre
Ahhoz,
hogy
segíthessünk,
hogy
szolgáltatásinkat
igénybe
vehesd,
REGISZTRÁCIÓRA van szükség.
A tanulmányi könnyítéseket akkor tudod igénybe venni, ha személyesen regisztrálsz az
esélyegyenlőségi koordinátornál.
Mit jelent a speciális szükséglet?
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § (6) szerint az a hallgató
(jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási (diszlexia,
diszgráfia, diszkalkulia, stb.), figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
A hallgatóink számára adható könnyítések feltétele:
 A regisztráció, illetve a korábbi regisztrációk személyes megújítása.
 Akkor tudjuk a megfelelő segítséget megadni, ha személyesen jelentkezel az
egyetemi esélyegyenlőségi koordinátornál a megfelelő igazolás bemutatásával.
 A személyes regisztrációra vagy a regisztráció megújítására az
esely@metropolitan.hu címen kért időpontban és helyen kerül sor.
 Kérjük, hozd magaddal korábban megszerzett, fogyatékosságod igazoló
dokumentumaidat.
Az igazolás módja:
 Ha a fogyatékosság a tankötelezettség (óvoda, általános iskola, középiskola) ideje
után alakult ki, vagy korábban is fennállt, de nem rendelkezel a Szakértői
Bizottságok vagy Pedagógiai Szakszolgálatok igazolásával, akkor a fővárosi,
illetve a területileg illetékes megyei Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és
Szakértői Főosztályai szakvéleménye szükséges.


Ha a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a tankötelezettség idején már fennállt,
akkor valamelyik Szakértői Bizottság vagy Pedagógiai Szakszolgálat
szakvéleménye szükséges. Például:
- Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
- Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
- Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
- Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság



fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport)

Diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén, lakóhelytől függetlenül, kizárólag a
Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői
Főosztálya, vagy a Pedagógiai Szakszolgálatok szakvéleményeit tudjuk elfogadni.

Tájékoztatjuk, hogy Nevelési Tanácsadó igazolása a hatályos törvények alapján nem
fogadható el!
Külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező hallgató Budapest Fővárosi
Kormányhivatal III. Kerületi Hivatalának részeként működő Rehabilitációs Ellátási és
Szakértői Főosztálya (1035 Budapest, Váradi u. 15. vagy 1146 Budapest, Thököly út
82. vagy a 1590 Budapest Pf. 155.) által kiállított szakvéleménnyel tudja igazolni
fogyatékosságát. A vizsgálatra jelentkező személynek legalább EU-s vagy nemzetközi
TAJ számmal kell rendelkeznie!
A nem magyar állampolgár, ha nem rendelkezik a vizsgálathoz szükséges adatokkal,
akkor a külföldön kiállított BNO kóddal ellátott szakértői vélemény hiteles fordításával
tudja igazolni fogyatékosságát.
Az Egyetem Esélyegyenlőségi Bizottsága a regisztrációk jóváhagyásán túl
meghatározza a biztosítható tanulmányi könnyítések és mentesítések körét, melyről
határozatot hoz és igazolást állít ki. Az igazolás alapján a kedvezmények
érvényesíthetők az érintett tantárgyak esetében.
Szilassy-Sebestyén Krisztina
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
esélyegyenlőségi koordinátor

